
 

 

Lausunto 9.10.2014 
 
Lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleihin 
 
Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY lausuu pyydettynä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n 
liittokokousmateriaaleihin 2014 seuraavaa. Lausunnossa on käsiteltyinä vain ne kohdat, joihin LYY 
esittää muutoksia tai huomioita. 
 

Toimintasuunnitelma 2015 
 
Yleisesti toimintasuunnitelmasta LYY haluaa huomauttaa, että joissakin kohdissa itse projektien 
tavoite jää epäselväksi riittämättömän taustoituksen ja epämääräisen lauserakenteen vuoksi. 
Toimintasuunnitelman projektien tulisi olla niin tärkeitä ja keskeisiä koko ylioppilasliikkeelle, 
etteivät ne tarvitse laajaa taustoitusta, vaan itse asia puhuu puolestaan. 
 

1. Eduskuntavaalit 2015 ja hallitusohjelma 2015-2019 
 

LYY luonnollisesti pitää eduskuntavaaleja ja hallitusohjelmavaikuttamista opiskelijaliikkeen 
kannalta ehdottomasti tärkeimpänä vaikuttamisen paikkana. LYY kylläkin pohtii myös, onko 
SYL:ssä arvioitu miten hallitusohjelmavaikuttaminen tulee tulevaisuudessa muuttumaan, kun 
useampi puolue on julkisuudessa esittänyt ajatuksia siirtymisestä nykyistä väljempiin 
hallitusohjelmiin. Tavoitteita LYY pitää yleisesti ottaen hyvinä ja ajankohtaisina. Kärkien kolme ja 
neljä kohdalta LYY toivoo tavoitteiden selkeyttämistä, sillä kärjet ainakin osittain ovat 
päällekkäisiä. 
 

1. Turvataan YTHS:n rahoituspohjan vakaus ja palveluiden saatavuus 
LYY pitää opiskelijaterveydenhuollon tilannetta erityisen tärkeänä vaikuttamisen paikkana 
opiskelijoille. YTHS:n rahoituksen vakauden merkitys on erityisen tärkeää varsinkin 
Rovaniemen kaltaisilla paikkakunnilla opiskeleville opiskelijoille, joissa YTHS:n tarjoamat 
palvelut ovat jo valmiiksi suppeammat verrattuna suurempiin opiskelupaikkakuntiin. 
 
2. Opiskelijan riittävä toimeentulo nyt ja tulevaisuudessa 
LYY muodostaa tarkemman mielipiteensä vasta myöhemmin, kun LYYn oma linjapaperi 
toimeentulosta saadaan edustajistossa hyväksyttyä.  LYY kuitenkin esittää, että myös 
tiekartta kohti perustuloa tultaisiin käsittelemään liittokokouksessa. 
 
3. Maksuton ja laadukas koulutus 
LYY toivoo tarkennusta riville 60. Pelkkä integroitumisen helpottaminen 
lainsäädännöllisesti on LYYn mielestä liian epämääräinen kirjaus. LYYn mielestä näistä 
lainsäädännöllisistä toimenpiteistä kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamisen 
edistämiseksi tulisi olla toimintasuunnitelmassa tarkempi kirjaus. 
 
4. Vauhtia korkeakoulukentän rakenteelliseen kehittämiseen 
Filiaalien ja yliopistokeskusten tutkintoon johtavan koulutuksen kriittistä arviointia LYY 
pitää luonnollisena asiana. Samalla LYY kuitenkin myös toteaa, että kriittisen arvioinnin 
tulee koskea korkeakoulujärjestelmää kokonaisuudessaan. Lisäksi LYY toivoisi kirjaukseen 



 

 

tarkempaa konkretiaa rakenteellisen kehittämisen tavoitteista. Toteamus ”tarpeelliseen 
määrään todellista laadullista ja määrällistä arviointitietoa” ei itsessään ole LYYn mielestä 
riittävän tarkka ja kouriintuntuva. 
 
Riveillä 65-66 olevaa lausetta ”Korkeakoulujen sijoittuminen määräytyy ensisijaisesti 
tavoitteellisen koulutuspolitiikan, ei aluepolitiikan ehdoilla.” LYY esittää muutettavaksi 
muotoon ”Korkeakoulujen sijoittuminen määräytyy ensisijaisesti koulutuspolitiikan 
ehdoilla.” 

 
LYY kannattaa projektin sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan. 
 
2. Potkua kestävään koulutusvientiin 

 
Projekti on LYYn mielestä erittäin kannatettava. Sen avulla opiskelijaliike onnistuessaan voi saada 
siirrettyä julkisen keskustelun pois lukukausimaksuista. LYY toivoo kuitenkin tarkennusta 
projektissa käytettyihin käsitteisiin. Tilauskoulutus, koulutusvienti ja eettisesti kestävä 
koulutuskauppa ovat kuitenkin sisällöltään hyvinkin erilaisia käsitteitä, mutta niiden huomattavat 
sisällölliset erot eivät kuitenkaan tule nykyisessä muotoilussa riittävän selvästi esille.  
 
LYY esittää ainoastaan lisättäväksi riville 88 SAMOK:n yhdeksi yhteistyötahoksi. 
 
LYY kannattaa projektin sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan.   
 
3. Opiskelijan toimeentulo tulevaisuus 
 
LYY pitää esitettyä toimintasuunnitelman kohtaa erittäin ajankohtaisena ja tarpeellisena. Varsinkin 
kun opintotuki on ollut viime vuosina suurten periaatteellisten muutosten kohteena joidenka 
todellisista vaikutuksista opintoaikoihin ja opiskelijoiden toimeentuloon ei kellään ole vielä tarkkaa 
ja tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa. 
 
LYY kannattaa projektin sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan. 
 
4. Maisteri 2.0 
 
Korkeakoulutuksen tulevaisuuden visiointi on LYYn mielestä opiskelijaliikkeen ydintoimintaa. 
SYL:lla ja ylioppilaskunnilla tulee LYYn mielestä olla aloite korkeakoulutuksen kehittämisestä 
käsissään. LYYtä ainoastaan huolestuttaa ehtiikö SYL saada projektissa mainittua visiota valmiiksi 
riittävän ajoissa, jotta sillä olisi myös todellista vaikutusta kevään hallitusneuvotteluissa. 
 
LYY kannattaa projektin sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan. 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Maailman paras työelämä 
 
Opiskelijaliikkeen tulee LYYn mielestä pysyä edelleen aktiivisena työurakeskustelussa, mutta LYY 
kuitenkin katsoo, että työelämän koulutukselle asettamien vaatimusten arviointi olisi luonnollinen 
osa Maisteri 2.0 -projektia.  Tutkimustiedon ja työmarkkinajärjestöjen kuulemisesta saadaan 
varmasti arvokasta tietoa tähänkin visiointiin. 
 
Samalla LYY myös ymmärtää, että tämä yhdistäminen kasvattavan entisestään jo työlästä Maisteri 
2.0 -projektia, mutta asia voidaankin ratkaista sijoittamalla projektiin enemmän liiton toimiston 
resursseja.  
 
LYY esittää tämän projektin yhdistämistä projektiin 4 siten, että toteuttaminen jaetaan kahdelle 
hallituksen jäsenelle. 
 
6. SYL:n vaikuttamistoiminnan ja organisaation kehittäminen 
Vaikka LYY pitääkin organisaation ja sen toimintamenetelmien kehittämistä tärkeänä asiana SYL:n 
kaltaiselle edunvalvontajärjestölle, niin LYY ei kuitenkaan katso, että eduskuntavaalivuonna 
rajallisten resurssien suuntaaminen tällaiseen kehittämistoimintaan olisi kannatettavaa. 
 
LYY esittää tämän projektin karsimista toimintasuunnitelmasta. 
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